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Replika dzieła Matejki
NA ZAMKU

W niedzielne popołudnie 24 marca 
mieszkańcy Gostynina wzięli udział 
w uroczystym otwarciu wystawy 
w sali kolumnowej Zamku Gostyniń- 
skiego, gdzie można było obejrzeć 
haftowaną replikę obrazu „Jan So
bieski pod Wiedniem”.

Trzyletni proces powstawania monumen
talnego dzieła, którego oryginał znajdu
je się w zbiorach Muzeów Watykańskich, 
przybliżyła Janina Panek, twórca i koor
dynator projektu. Replika w skali 1:1 zo
stała wykonana przez 78 wolontariuszy 
pochodzących z całej Polski we współpra
cy z Fundacją Wspierania Kultury, Sztuki 
i Tradycji Rękodzieła Artystycznego im. Św. 
Królowej Jadwigi w Częstochowie. Obraz 
tworzy 9,5 miliona krzyżyków, natomiast 
w całej pracy zużyto 178 kilometrów nici 
w 220 kolorach.
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Otwarcie wystawy uświetnił aktor teatru 
Baj Pomorski w Toruniu Jacek Pietruski, któ
ry odczytał list Jana III Sobieskiego do królo
wej Marysieńki.

Oprawę muzyczną przygotował inaugurują
cy działalność chór zamkowy Arce Cantores 
w towarzystwie chóru gminnego Vox Cordis 

(oba pod batutą Michała Pilichowicza; akom
paniował Dominik Dymowski).

Prezentacja dzieła największego polskiego 
malarza historycznego to ważne wydarzenie 
kulturalne o walorach edukacyjnych, z któ
rego skorzystały również wycieczki szkolne 
w kolejnych dniach wystawy.

Plebiscyt rozstrzygnięty - 
GOSTYNIN NA PODIUM

Dzień 
DZIECKA

5 kwietnia na uroczystej gali „Tygodnika 
Płockiego" rozstrzygnięto Plebiscyt „Z Tum
skiego Wzgórza" - Wydarzenie Roku 2018. 
Podczas uroczystości podano wyniki głosowa
nia czytelników na wydarzenia w czterech ka
tegoriach: „Inicjatywy gospodarcze i społecz
ne”, „Kultura", „Sport i turystyka”, „W regionie".

Trzecie miejsce zajęła inicjatywa utworze
nia klubu dziecięcego „Uśmiech malucha” 
w Gostyninie (nominowany w tej kategorii 

burmistrz Paweł Kalinowski). Wygrał mural 
upamiętniający żołnierzy września 1939 roku 
w Dobrzykowie, natomiast na drugiej pozycji 
uplasowało się otwarcie Skansenu Osadnic
twa Nadwiślańskiego w Wiączeminie.

Dziękujemy wszystkim, którzy wysłali SMS-y 
i zagłosowali na nasz żłobek.

Pełna lista laureatów plebiscytu oraz zdję
cia z gali znajdują się na stronie „Tygodnika 
Płockiego".

Urząd Miasta Gostynina
i Miejskie Centrum Kultury 

zapraszają 
wszystkie dzieci małe i duże 

na „Dzień Dziecka"
1.06 - PLAC PRZED MCK 

szczegóły wkrótce!
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UPAMIĘTNIENIE TYCH, którzy odeszli
10 kwietnia mieszkańcy Gostynina ob

chodzili uroczystość upamiętniającą 79. 
rocznicę zbrodni katyńskiej i 9. rocznicę 
katastrofy smoleńskiej.

Podczas obchodów uhonorowano, po
przez odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
i posadzenie dębu pamięci, zamordowa

nego w 1940r. w Katyniu gostynianina - 
ppor. Franciszka Zydla.

W uroczystości wzięły udział bratanice pole
głego - Alina Zawojska i Danuta Popiel.

Burmistrz Paweł Kalinowski w swoim wystą
pieniu przypomniał uczestnictwo naszego mia
sta w programie „Katyń... ocalić od zapomnienia”

pod honorowym patronatem prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego. Powiedział też, że „pamięć 
o Katyniu jest dla nas wszystkich symbolem umi
łowania wolności, solidarności i walki o prawdę”.

Natomiast wójt Gminy Gostynin Edmund 
Zieliński poruszył temat katastrofy smoleń
skiej. Głos zabrał też Nadleśniczy Nadleśnic
twa Gostynin Jacek Liziniewicz.

Modlitwę za zmarłych odmówił proboszcz pa
rafii Miłosierdzia Bożego ks. Andrzej Rutkowski. 
Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły zni
cze pod pomnikiem katyńskim.

Na zakończenie spotkania Alina Zawojska 
podziękowała za pomoc w upamiętnieniu 
ppor. Franciszka Zydla.

NIE MUSISZ BYĆ SAM 
z problemem uzależnienia

DZIENNY PUNKT WSPARCIA

Problem uzależnienia dotyka coraz więk
szą liczbę osób. Nie należy tego bagatelizo
wać i już we wczesnej fazie warto zwrócić się 
o pomoc, żeby zacząć o tym rozmawiać.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom 
Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia 
Urzędu Miasta Gostynina rozszerzył dotych
czasową ofertę pomocy dla osób uwikłanych 
w problem alkoholowy i narkotykowy. No
wością jest działalność Dziennego Punktu 
Wsparcia „Przebudzenie" mieszczącego się 
przy ul. 3 Maja 30.

Ideą uruchomienia jest poszerzenie oferty 
terapeutycznej dla osób pijących ryzykownie 
i szkodliwie, uzależnionych od alkoholu oraz 
zażywających narkotyki poprzez realizację 
programów o potwierdzonej skuteczności 
przez Państwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Dzienny 
Punkt Wsparcia „Przebudzenie” działa od po
niedziałku do piątku w godz. 17.00-20.00, 
a w jego ofercie jest:
• Program Ograniczania Picia adresowany do 

osób pijących alkohol szkodliwie i osób uza
leżnionych od alkoholu, które mają trudność 
z zaakceptowaniem całkowitej abstynencji 
i nie chcą lub nie mogą rozstać się z alko
holem. Dla takich osób nie ma powszech
nie dostępnej oferty w placówkach leczenia 
uzależnienia od alkoholu. Wyjście poza pa

radygmat abstynencji daje szansę na stwo
rzenie dla tych osób oferty pomocy, w wy
niku której dla jednych sukcesem będzie 
ograniczenie picia, a inni zdecydują się na 
abstynencję.

• Program redukcji szkód, skierowany do 
osób głęboko uzależnionych, wielokrotnie 
leczonych w programach nakierowanych na 
całkowitą abstynencję oraz mających trud
ności z utrzymaniem abstynencji. Celem 
tego programu jest poprawa stanu zdrowia 
i funkcjonowania psychicznego tych osób, 
wzmocnienie zachowań nakierowanych na 
poprawę wzoru picia, zwiększenie kompe
tencji życiowych pozwalających na zabez
pieczenie podstawowych potrzeb i przeciw
działanie wykluczeniu społecznemu.

• Program profilaktyczny CANDIS, adresowa
ny do osób powyżej 16 roku życia, mających 
problemy z powodu używania marihuany 
lub haszyszu.

• Program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla 
osób po zakończonym leczeniu w placów
kach leczenia uzależnień.

• Warsztaty edukacyjne dla osób współuza- 
leżnionych i pozostałych członków rodzin.

• Indywidualna pomoc terapeutyczna.

Kolejną nową propozycją jest program te
rapeutyczny dla ofiar i sprawców przemocy 
domowej uwikłanych w problem uzależnie

nia od alkoholu realizowany w budynku Miej
skiego Punktu Wsparcia Dziennego dla Dzieci 
„Bartek” przy ul. Jana Pawła II 14. Szczegó
łowe informacje o możliwości skorzystania 
z oferty można uzyskać kontaktując się telefo
nicznie z terapeutą realizującym program pod 
nrtel. 607 406 122.

Pomoc w obszarze uzależnień można rów
nież uzyskać w Punkcie Konsultacyjno-In
formacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkoty
ków, który mieści się w oficynie Ratusza i jest 
czynny od poniedziałku do czwartku w godzi
nach 16:00-18:30. W Punkcie dyżury pełnią 
specjaliści przeszkoleni w zakresie różnych 
zjawisk charakterystycznych dla rodzin z pro
blemem alkoholowym i narkotykowym.

Każdy może skorzystać z fachowej pomo
cy poprzez uzyskanie propozycji rozwiązań 
problemów związanych z przemocą domową, 
problemów związanych z pijącymi alkohol 
i eksperymentującymi z narkotykami nastolat
ków, uzależnieniem i współuzależnieniem jed
nego z członków rodziny, kryzysów małżeń
skich związanych z problemem nadużywania 
alkoholu przez jednego lub obojga partnerów. 
Gwarantowana jest anonimowość.

Oferowana pomoc dla mieszkańców Gosty
nina jest bezpłatna, w całości finansowana 
z budżetu miasta.
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Narodowy Dzień Pamięci 
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

To polskie święto państwowe obchodzone 
jest corocznie 1 marca od 2011 r. Dzień obcho
dów upamiętnia zbrodnię - 1 marca 1951 r. 
w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie, 
władze komunistyczne rozstrzelały siedmiu 
członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”.

Tegoroczne miejskie obchody odbyły się 
w dwóch częściach. 1 marca Burmistrz Paweł 
Kalinowski wraz z posłanką Anną Cicholską 
oraz przedstawicielami samorządów, oświa
ty, instytucji i stowarzyszeń lokalnych upa
miętnili żołnierzy powojennego podziemia 
niepodległościowego, składając kwiaty pod 
tablicą poświęconą pamięci ppor. Henryka 
Jóźwiaka ps. „Groźny” przy komendzie poli
cji. Natomiast 3 marca miała miejsce część 
artystyczna. Nauczyciele i uczniowie Miej
skiej Szkoły Muzycznej w Gostyninie przy
gotowali na zamku koncert pieśni patrio
tycznych ku czci Żołnierzy Wyklętych.
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Pamięci POWSTAŃCÓW
STYCZNIOWYCH

12 marca odbyły się uroczystości upamięt
niające Powstańców Styczniowych poległych 
wGaśnem 156 lat temu.

Wśród organizatorów i przybyłych gości byli 
m.in: Burmistrz Paweł Kalinowski, zastępca 
Wójta Gminy Gostynin Andrzej Szyszka, Prze
wodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder, 
posłanka na Sejm Elżbieta Gapińska, dyrektor 
biura poselskiego Macieja Małeckiego Łukasz 
Gołębiowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Gostynin Jacek Liziniewicz oraz ks. dziekan 
Ryszard Kruszewski.

Uroczystości rozpoczęły się wystąpienia
mi okolicznościowymi. Burmistrz powiedział 
m.in.: „Zebraliśmy się dzisiaj, w 156. rocznicę 
wybuchu Powstania, w tym wyjątkowym miej
scu, aby przypomnieć historię Powstańców 

Styczniowych. Zdarzenia te rozpoczęły się 12 
marca 1863 roku pomiędzy miejscowościami 
Lucień i Gaśno. Właśnie tutaj miała miejsce 
największa bitwa Powstania Styczniowego 
w naszym powiecie”.

Po wystąpieniach zostały odczytane listy 
posłów na Sejm RP Anny Cicholskiej i Macieja 
Małeckiego. Modlitwę za Powstańców odmó
wił ks. dziekan Ryszard Kruszewski. Apel po
ległych przygotowali uczniowie I LO Centrum 
Naukowo-Biznesowego im. Polskich Spado
chroniarzy w Płocku.

Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy go
ście udali się na część artystyczną do Zamku 
Gostynińskiego, gdzie wystąpili uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Stycz
niowych w Zwoleniu.

BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY w Gostyninie
Burmistrz Miasta Gostynina zaprasza na 

bezpłatny kurs komputerowy skierowany 
do wszystkich osób w wieku 25 lat i więcej, 
mieszkających na terenie województwa ma
zowieckiego.

To doskonała okazja do nabycia, uzupełnie
nia lub podwyższenia kompetencji!

Realizacja: luty 2019 - lipiec 2020.

Preferowane osoby:
• o niskich kwalifikacjach,
• mieszkające na wsi,
• w wieku 50+,

które dotychczas nie uczestniczyły we 
wsparciu oferowanym w tożsamym zakresie 
w ramach POKL w latach 2013-2015 i/lub 
w RPO WM 2014-2020.

Oferujemy 120-godzinne kursy zakończo
ne egzaminem zewnętrznym. Gwarantujemy 
wysoki poziom merytoryczny zajęć w gru
pach dziesięcioosobowych, kadrę dydaktycz
ną o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu 
oraz bezpłatne materiały szkoleniowe.

Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny

Rzeczpospolita 
Polska ętazowsze.

serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Zapisy i informacje:
Urząd Miasta Gostynina - Ratusz 

I piętro, pokój nr 206
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tel. 24 236-07-24
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Podpisano umowę 
na opracowanie dokumentacji 
PRZEBUDOWY UL. KOŚCIELNEJ

12 kwietnia Burmistrz Paweł Kalinowski 
podpisał umowę z Pauliną Kuklą reprezen
tującą firmę ARIGOLD z siedzibą w Gdyni 
na opracowanie dokumentacji projektowo 
-kosztorysowej dla modernizacji drogi gmin
nej ul. Kościelnej w Gostyninie.

Dokumentacja ma uwzględniać frezowa
nie istniejącej nawierzchni bitumicznej 
i wykonanie warstwy ścieralnej drogi, a tak

ROLKARZE przejechali 
przez miasto

Za nami już dwa wieczorne przejazdy rol- 
karzy w ramach projektu Budżetu Obywa
telskiego „Roller-Nightskating w Gostyninie”, 
którego liderem jest Łukasz Flejszer.

Wieczorne przejazdy rolkarskie odby
wają się w całym kraju i z każdym rokiem 
cieszą się coraz większą frekwencją. Wiąże 
się to z rosnącą popularnością jazdy na rol
kach, deskorolkach i hulajnogach. Pomysł 

że wykonanie krawężników dostosowanych 
do osób niepełnosprawnych w miejscach 
przejść dla pieszych. Ponadto przewidziane 
jest wykonanie zatok postojowych i kanali
zacji deszczowej.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do
kumentację do 13 grudnia 2019 r.

Koszt inwestycji wynosi 28.950,00 zł.

przejazdu ulicami Gostynina został przyjęty 
z entuzjazmem. Dziękujemy wszystkim sym
patykom małych kółek za liczny udział i za
chowanie bezpieczeństwa.

Zachęcamy do przyłączenia się w kolejnych 
przejazdach, które są całkowicie za darmo 
i nie wymagają rejestracji. Do zobaczenia 25 
maja, 21 czerwca, 2 września i 4 października 
o godz. 20.00.

RUSZA BUDOWA 
PLACU ZABAW 
przy Szkole 
Podstawowej nr 5

Już niebawem nasi najmłodsi mieszkańcy, 
a przede wszystkim dzieci uczęszczające do 
punktu przedszkolnego w SP5 będą mogły 
cieszyć się nowym placem zabaw, który zo
stanie oddany do użytku jeszcze przed wa
kacjami. Do dyspozycji będą huśtawki wa
gonowe i dwuosobowe, huśtawka bocianie 
gniazdo, bujaki, karuzele oraz zestaw zaba
wowy ze zjeżdżalnią.

Podpisana przez Burmistrza Pawła 
Kalinowskiego umowa na zadanie „Budo
wa placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
nr 5 w Gostyninie” z firmą MAPERIS Piotr 
Brzeziński z siedzibą w Płocku opiewa na 
kwotę 59.659,96 zł brutto.
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Rywalizacja wrotkarzy 
O PUCHAR SIEMOWITA

W niedzielę 14 kwietnia odbył się II Gosty- 
niński Wyścig o Puchar Siemowita inaugurują
cy Długodystansowy Puchar Polski w jeździe 
szybkiej na rolkach. Do rywalizacji we wrot- 
karstwie rekreacyjnym i szybkim stanęło ok. 
380 rolkarzy z całego kraju. Uczestnicy wyści
gu startowali przy Rondzie Higersbergerów 
i tam kończyli bieg.

Zawody zostały zrealizowane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2019 dzięki lide
rowi projektu Łukaszowi Flejszerowi z UKS 
Zwoleń Team. Wyścig zorganizował Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie we 
współpracy z UKS Zwoleń-Team i Urzędem 
Miasta Gostynina. Partnerami imprezy byli 
Starostwo i Gmina Gostynin.

Gościem specjalnym zawodów była Na
talia Czerwonka - srebrna medalistka w ły
żwiarstwie szybkim z Igrzysk w Soczi. Razem 
z olimpijką medale wręczali: Burmistrz Paweł 
Kalinowski, Starosta Gostyniński Arkadiusz 
Boruszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Reder oraz Monika Sadowska Kaniera 
- właścicielka placówek partnerskich Alior 
Banku w Gostyninie.

Imprezę uatrakcyjnił freestyle’owy pokaz 
Płockiego Towarzystwa Triathlonu „DELTA” oraz 
występ gostynińskich Ananasków i Ananasów.

WYNIKI WYŚCIGU KOBIETY ROLKI FITNESS - 6,4 KM
1. Adrianna Kafarska (Zwoleń-Team )
2. Karolina Junka (Bydgoszcz)
3. Agnieszka Krzyżanowska (Bydgoszcz)

DZIEWCZĘTA ROLKI 2005-2006 - 900 M
1. Klaudia Tyszkiewicz (Zwoleń-Team)
2. Zuzanna Bombała (Zwoleń-Team)
3. Wiktoria Suwała (Zwoleń-Team)

DZIEWCZĘTA ROLKI 2007-2008 - 600 M
1. Agata Glapińska (Tomaszów Mazowiecki)
2. Maja Kafarska (Zwoleń-Team)
3. Julia Heinrich (Bydgoszcz)

DZIEWCZĘTA ROLKI 2009-2010 - 300 M
1. Sandra Syguła (Tomaszów Mazowiecki)
2. Zuzanna Gackowska (Bydgoszcz)
3. Zuzanna Grzelecka (Zwoleń-Team)

DZIEWCZĘTA ROLKI 2011 I MŁODSZE -
100 M
1. Maria Blinów (Otwock)
2. Lila Strzyż (Lubin)
3. Natasza Kaczor (Lubin)

DZIEWCZĘTA 2003-2004 - 3,2 KM
1. Adrianna Kafarska (Zwoleń-Team)
2. Jagoda Chaberska (Bydgoszcz)

CHŁOPCY ROLKI 2005-2006 - 900 M
1. Wojciech Kowalski (Piaseczno)
2. Itan Ciborowski (Pisz)
3. Dominik Kaniera (Zwoleń-Team)

CHŁOPCY ROLKI 2007-2008 - 600 M
1. Mateusz Wełnicki (Warszawa)
2. Piotr Hypszer (Bydgoszcz)
3. Michał Pawłowski (Zwoleń-Team)

CHŁOPCY ROLKI 2009-2010 - 300 M
1. Patryk Babiel (Warszawa)
2. Tymon Piątek (DusznikiZdrój)
3. Łukasz Jaroszewski (Warszawa)

CHŁOPCY ROLKI 2011 I MŁODSI - 100 M
1. Maciej Paluch (Warszawa)
2. Paweł Piórkowski (Warszawa)
3. Tomasz Jędrysiak (Lubin)

CHŁOPCY 2003-2004 - 3,2 KM
1. Oskar Berliński (Zwoleń-Team)
2. Stanisław Skoczek (Koronowo)
3. Damian Stablewski (Bydgoszcz)

KOBIETY ROLKI SZYBKIE - 22,4 KM
1. Klaudia Tyszkiewicz (Zwoleń-Team)
2. Karolina Uryzaj (Nowy Tomyśl)
3. Joanna Chojnacka (Warszawa)

KOBIETY ROLKI SZYBKIE - 41.6 KM
1. Aleksandra Glamkowska (Szczytna)
2. Aniela Dymiszkiewicz (Elbląg)
3. Magdalena Kuśmierz (Tomaszów)

MĘŻCZYŹNI ROLKI FITNESS - 6,4 KM
1. Łukasz Flejszer (Zwoleń-Team)
2. Mateusz Kosmala (Bydgoszcz)
3. Yurii Shavlov (Wrocław)

MĘŻCZYŹNI ROLKI SZYBKIE - 22,4 KM
1. Łukasz Warchoł (Warszawa)
2. Michał Machowski (Warszawa)
3. Sebastian Ciborowski (Pisz)

MĘŻCZYŹNI ROLKI SZYBKIE - 41,6 KM
1. Paweł Ciężki (Kraków)
2. Bartosz Chojnacki (Warszawa)
3. Marek Kania (Konstancin-Jeziorna)
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AWANS MAZORETEK 
do Mistrzostw Polski

6 kwietnia w Kościanie, Mażoretki Miej
skiej Orkiestry Dętej w Gostyninie wzięły 
udział w Otwartych Mistrzostwach Polski 
Zachodniej, Południowo-Wschodniej, Środ
kowej Tańca Mażoretkowego, gdzie uzyskały 
nominację do Mistrzostw Polski, które odbędą 
się w Krzywiniu w dniach 1-2 czerwca 2019 r.

Awans wytańczyły: Nikola Kiełbasa (SP 
3 Gostynin), Małgorzata Lewandowska (LO 
im. Małachowskiego), Eliza Michalska (III LO 
Płock), Aleksandra Smardzewska (LO Gosty
nin), Weronika Wasiak (SP 3 Gostynin), Natalia 
Wentland (SP 3 Gostynin), Weronika Węglewska 
(SP 3 Gostynin), Gabriela Żółtowska (ZS nr 2 

Gostynin). Choreografię ułożyły: Eliza Michalska, 
Małgorzata Lewandowska, Aleksandra 
Smardzewska i Kamila Rzepiela-Drgas. Opie
kunem grupy jest Joanna Renata Syska.

Wyjazd na eliminacje umożliwiło wsparcie 
finansowe udzielone przez Burmistrza Pawła 
Kalinowskiego.

NOWY SEZON
Gostynińskiego 
Roweru 
Miejskiego

Od kwietnia rower miejski jest do dyspo
zycji mieszkańców Gostynina. Każdego dnia, 
w godz. 10.00 - 21.00, na dziedzińcu Zamku 
Gostynińskiego czeka na Państwa 10 dużych 
i 6 mniejszych rowerów oraz 2 przyczepki ro
werowe i 4 foteliki na bagażnik.

Przypominamy, że warunkiem wypoży
czenia roweru miejskiego jest podpisanie 
odpowiedniego dokumentu, dlatego nie
zbędne jest posiadanie aktualnego doku
mentu tożsamości.

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z RO
WERU MIEJSKIEGO!

Przypominamy 
O ORLIKACH

Od 4 marca miłośnicy aktywnego spor
tu mogą korzystać z boisk orlik w naszym 
mieście.

Obiekty przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 
3 są czynne codziennie od 15.00 do 21.30, 
natomiast boisko przy stadionie w godz. 
16.00-21.00.

Udostępniane są boiska do
• piłki nożnej
• piłki siatkowej
• koszykówki
• tenisa ziemnego
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z ani
matorami.

Korzystanie z orlików jest nieodpłatne.

Już dziś informujemy, że boiska będą nie
czynne 20 czerwca (Boże Ciało).
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Dofinansowanie 
DO ZABIEGÓW 
CZIPOWANIA 
I STERYLIZACJI

Kolejny partner 
GOSTYNIŃSKIEJ 
KARTY SENIORA

Gmina Miasta Gostynina ponownie ofe
ruje swoim mieszkańcom możliwość sko
rzystania z dopłat do przeprowadzenia 
zabiegów czipowania i sterylizacji domo
wych pupili.

Czipowanie to doskonała metoda zapo
biegania bezdomności zwierząt umożli
wiająca szybkie ustalenie właściciela psa. 
Elektroniczny czip z zakodowanym, nie
powtarzalnym numerem jest wielkości zia- i 
renka ryżu - nie przeszkadza zwierzęciu 
i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest 
on wprowadzany podskórnie na szyi lub 
między łopatkami i może działać nawet 
kilkanaście lat. Dzięki temu, jeśli zwierzak 
zaginie, nie trafi anonimowo do schroniska, 
tylko wróci do swojego właściciela.

Sterylizacja ma na celu przede wszystkim 
zmniejszenie nadpopulacji zwierząt domo
wych oraz ich ochronę przed bezdomnością 
i cierpieniem, na które są w tym przypadku 
narażone.

Miło nam poinformować, że kolejny part
ner - Pan Jerzy Pawlica „Naprawa Obuwia" 
- zgłosił się do programu „Gostynińska Kar
ta Śeniora”. Zakład ma siedzibę przy ul. Flo
riańskiej 14. Oferuje naszym seniorom 20% 
zniżki od usługi zleconej na naprawę obuwia 
i wyrobów skórzanych (toreb, plecaków itp.).

Trwa budowa UL. KUJAWY
6 marca została podpisana umowa z płocką 

firmą Bora Sp. z o.o. na budowę drogi gminnej 
ul. Kujawy i przebudowę drogi gminnej ul. So
lidarności w Gostyninie.

W zakres inwestycji wchodzi m.in.: wy
konanie nawierzchni jezdni, pasa posto
jowego, chodników i zjazdów z kostki be
tonowej, oświetlenia, skrzyżowania z ul. 
Wyszyńskiego, Floriańską i Solidarności, 
kanalizacji deszczowej z włączeniem do 
istniejącej sieci oraz odcinka sieci wodo
ciągowej wraz z hydrantem; budowa wiaty

Zachęcamy do korzystania z promocji 
i zapraszamy kolejne firmy, przedsiębiorstwa, 
stowarzyszenia do udziału w programie. Wy
starczy wypełnić stosowny wniosek dostęp
ny na stronie internetowej: um@gostynin.pl 
lub w Urzędzie Miasta Gostynina w Wydziale 
Spraw Obywatelskich.

śmietnikowej; rozbiórka dwóch budynków 
gospodarczych i ogrodzenia oraz inne nie
zbędne prace szczegółowo ujęte w doku
mentacji budowlanej.

Dzięki tej inwestycji, która jest w trakcie 
realizacji, usprawniona zostanie komunikacja, 
zwiększy się poziom bezpieczeństwa w ści
słym centrum miasta, a także powstaną miej
sca parkingowe.

Roboty mają zostać zakończone do 30 
września 2019 r.

Wartość inwestycji wynosi 1.198.707,42 zł.

W ramach „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapo
biegania bezdomności zwierząt na te
renie Miasta Gostynina na rok 2019" 
miasto pokryje 50% kosztów czipo- 
wania oraz 40% kosztów sterylizacji. 
Zachęcamy właścicieli zwierząt do 
skorzystania z dofinansowania.

Szczegółowych informacji udzielają pra
cownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnic
twa Urzędu Miasta Gostynina pod nr tel.: 
24 236 07 41 do 42.
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